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વસંત ંચમી  
 
 
 બાયતીમ વ१સ્કૃતતભા१ ઋતભુતનઓએ ળાસ્ત્ર અને લેદના१ લચન 
પ્રભાણે, એક એક દદલવનુ१ ભૂલ્મ વભજાવ્મુ१ છે. આલ જ એક 

તલત્ર અલવય એટરે ભશા વુદ-ા१ચભ, જનેે આણે લવ१ત 

१ચભી કશીએ છીએ. 
 
                     લવ१ત १ચભી એટરે ભાનલી ભાટે કલ્માણકાયી ઉત્વલ. આ દદલવ એટરે 
લવ१તઋતુન પ્રાય१બ, શ્રી વયસ્લતી ભાતાજીન પ્રાદુબૉલ (જન્ભ) તથા તલદ્યાય१બ ભાટે ઉત્તભ  તતતથ, 

એલ તત્રલેણી વ१ગભ ઉત્વલ એટરે ભાનલજાતને, તલદ્યાથીને પ્રપુલ્લતતા પ્રદાન કયનાય ઉત્વલ. 

 

 વસંતનો વૈભવ  
 
                    ઋતુકા પ્રભાણે આ દદલવથી લવ१ત પ્રલૃત્ત થામ છે. પ્રકૃતત ખીરલાથી ભાણવ 

તેની તયપ આકાામ છે. પ્રકૃતત ખીરલાથી જાણે ૃથ્લીએ મોલન ધાયણ કયી રીધુ१ ન શમ  તેલુ१ 
રાગ.ે જ્મા१ જ્મા१ આણી નજય જામ ત્મા१ ત્મા१ શદયમાી, ય१ગફેય१ગી પૂર, લાતાલયણભા१ 

પ્રપુત લ્લતતા, પૂરગુરાફી ઠ१ ડી, ટાઢની તલદામ. ખયેખય આ દદવ્મ લાતાલયણથી અસ્લસ્થ ભાનલ 
વ१ૂણા સ્લસ્થતા પ્રાપ્ત કયત જણામ છે. જરૂય છે ભાત્ર આ તનવગા વાભે ભીઠી દ્રતિ કયલાની.  

 
                લવ१તભા१ વયરતા, વશજતા અને તનખારવતા છે. આલા પ્રાકૃતતક ગુણને કાયણે જ  

ભાનલીને તે તપ્રમ છે. શ્રીકૃષ્ણે ગીતાજીના તલબૂતત મગભા१ કહુ્ય१ છે  ‘ઋતુઓભા१ લવ१ત શુ१  છુ१.’ આ 

તલધાન અનુવાય બગલાન તે જ આ વભમ દયતભમાન ૃથ્લી  ઉય આલીને ભાનલજાતને આન१દ 
આલા પ્રકૃતતના રૂભા१ વલાત્ર પેરાઈ જામ છે. 
 
લાલ્ભીતક યાભામણભા१ ણ લવ१તઋતુનુ१ ભનભશક લણાન છે. આણા કતલઓએ ણ લવ१તને  
મોલન તયીકે આરેખી છે. ‘મોલન એ ભાનલજીલનની લવ१ત છે ત, લવ१ત એ વૃતિનુ१ મોલન છે.’ 

અથૉત્ પ્રબુસ્ળી જીલનભા१ તનત્મ એક જ ઋતુ શમ છે અને તે લવ१ત! અથૉત્ જ ેવ્મતતતએ 
જીલનભા१ આખયી ધ્મેમ તયીકે પ્રબુને સ્લીકાયી રીધા છે તેના જીલનભા१ શ१ભેળા१ લવ१ત છે. અને તે 

વ્મતતત જ્ઞાનભા१ શ१ભેળા१ મોલન ધાયણ કયે છે. 
 
લવ१તભા१ અનેક નલમુલાન જીલનવાથીની વ१દગી કયીને રગ્નગ્ર१તથથી જોડામ છે. આ  યીતે 
નલદયણીતભા१ વશજ આન१દ-પે્રભન ઊબય આલે છે. આલ જ પે્રભ ઉત્તભ  યાભચદયત ભાનવભા१ 
શ્રીયાભ અને વીતાજીન લણાવ્મ છે. કશે છે કે યાભ અને વીતાજીન પે્રભ વુખ અને દુ:ખ વલા 
અલસ્થાભા१ અદૈ્વત વાધનાય શત. જ્મા१ હૃદમને તલશ્રાભ ભે તેભજ લાધાકમ ણ જનેા યવને શયી 

ન રે એલ તે પે્રભ શત. 
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અદૈ્વત સુખદ:ુખમયનુગુણં સવૉષ્વવસ્થાષુ મદ્ 
વવશ્રાભ હૃદમસ્મ મત્ર જયસા વમસ્ભન્નહામો યસ: (ઉત્તભ યાભચરયત ૧/૩૯) 

  શ્રી સરસ્વતી માતાજીનું જન્મવૃત્તાંત  
 
એક વભમની લાત છે. બગલાન શ્રીકૃષ્ણની તચન્ભમી ળતતત વદામ તેની વાથે તનલાવ  કયતી શતી. 
બ્રહ્રતેજથી વ ભન્લ१તય વુધી તેજોભમ તસ્થતતભા१ શતી. શ્રીકૃષ્ણ પ્રાણથી ણ અતધક તેને પ્માય 

કયતા શતા. શ્રી કૃષ્ણનુ१ લૃક્ષ:સ્થર એ જ તેનુ१ તનત્મ તનલાસ્થાન શતુ१. આ દેલીએ અનુકૂ વભમે 
વુલણા વભાન ફાક ઉત્ન્ન કમું. આ ફાક વુ१દય શતુ१ છતા१ ણ આ ફાકન ત્માગ કયી દીધ. 
તુય१ત જ કૃષ્ણ બગલાને આ દેલીને ફાકતલશણી થઈ જામ તેલ શ્રા આપ્મ , ઉયા१ત તાયા 

તેજથી જટેરી સ્ત્રીઓ ઉત્ન્ન થળે તે તાયા કયતા१ ણ દદવ્મ શળે. તે તભાભ સ્ત્રીઓ  વ१તાનતલશણી 

શળ.ે તુય१ત જ આ દેલીના જીબના અગ્રબાગથી એક ભનશય કન્મા પ્રકટ  થઈ. શ્માભ લણા શત, શ્વેત 

લણાના१ લસ્ત્ર ધાયણ કમાા શતા१. તેના એક શાથભા१ લીણા તથા  
 
ફીજા શાથભા१ ુસ્તક ધાયણ કમું શતુ१. વ१ૂણા ળાસ્ત્રની અતધષ્ઠાત્રી દેલી યત્નભમ આબૂણથી 
તલબૂતત શતી. 

 શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા પ્રથમ ૂજા તથા વવશેષ વરદાન  
 
બગલાન શ્રીકૃષ્ણે વલાપ્રથભ ૂજા આ સ્લરૂની કયી છે. આ ભાતાજીનુ१ ૂજાતલધાન  કયલાથી ભૂખા 
વ્મતતત १દડત ફની જામ છે. એ વભમે વયસ્લતી ભાતાએ શ્રી કૃષ્ણને તત તયીકે સ્લીકાયલા 
દયખાસ્ત ભૂકી ત્માયે શ્રીકૃષ્ણે રકદશતાથે જણાલતા કહ્યુ१, તભે બગલાન શ્રી નાયામણ ાવે ધાય, 

તે ભાયા જ અ१ળ છે. નાયામણ ાવે રક્ષ્ભીજી ઉયા१ત આ ણ તનત્મ તનલાવ કય. ઉયા१ત વભગ્ર  
બ્રહ્રા१ડભા१ ભશા વુદ-ા१ચભના દદલવે તલદ્યાય१બ કયલા ભાટે ગોયલૂલાક તભાયી  ૂજા થળે. આજથી 
જીલનમ०ત ભાનલ, ભનુગણ, દેલતા, ભક્ષકાભી લવુઓ, મગીઓ, તવદ્ધ, નાગ, ગ१ધલો, યાક્ષવ 

લગેયે ડ્ળચાયથી તભાયી ૂજા આયાધના કયળે. કુ१બભા१ તથા ુસ્તકભા१ તભને આશલાદશત 
કયળ.ે તભાયા કલચને બજત્રભા१ રખી તેને વનાની ડબ્ફીભા१ યાખી તેના ઉય અિગ१ધ-કેવય-

ચ१દન તલ.થી ૂજા કયી વ્મતતત-તલદ્યાથી તાના ગાભા१ અથલા જભણા શાથભા१ ધાયણ કયલાથી 
તલળે તલદ્યા પ્રાપ્ત કયળે. 
 
આ યીતે બગલાન શ્રી કૃષ્ણે વયસ્લતી ભાતાને લયદાન આપ્મુ१ ત્માયથી આ દેલી  વતલળે ૂજાલા 
રાગ્મા१. આજ ેણ તભાભ ળાાઓ, કરાવ१સ્થાઓભા१ વલાત્ર વયસ્લતી ભાતાજીની ભૂતતા છફી 

યની તલળે ૂજા આયાધના થામ છે. 

 યાજ્ઞવલ્કયજી દ્વારા સરસ્વતી ૂજા  
 
કઈ કાયણવય માજ્ઞલલ્કમજી ગુરુના ળાથી તલદ્યાથી નિ થઈ ગમા શતા. તેભની  તભાભ તલદ્યા 
જીણા થઈ ગઈ. તે વભમ આ ઋત રરાકા  કુ१ ડ ઉય જઈ વૂમાદેલની સ્તુતત કયી. વૂમાદેલે લેદ-
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લેદા१ગનુ१ જ્ઞાન આપ્મુ१. વૂમાદેલની વૂચના પ્રભાણે વયસ્લતી ભાતાની તલળે ૂજા તેના કલચનુ१ 
અનુષ્ઠાન તથા સ્તુતત કયલા જણાવ્મુ१ માજ્ઞલલ્કમજીએ વૂમાદેલની બરાભણ ભુજફ વયસ્લતી 
કલચથી તેભજ તલળેરૂભા१ સ્તુતત કયી. વયસ્લતી ભાતાજીને પ્રવન્ન કમાં અને તલળેરૂથી  
કૃાાત્ર ફન્મા. ગુરુદેલ બ્úશસ્તત વભાન તેજોભમ ધાયણ કમું. માજ્ઞલલ્કમજીએ જ ેસ્તક્ષેત્ર 

ગામુ१ તે સ્તક્ષેત્ર એક લા વુધી જો કઈ વ્મતતત ગામ ક  ે ાઠ કયે ત ભૂખાભા१ ભૂખા વ્મતતત १દડત 
થઈ વુશુ્રત ફની જામ છે. 

 વવદ્યારભં વતવથએ સવવશેષ આરાધના  
 
આ દદલવે તલદ્યાથીએ ળુબ વ१કલ્ કયી બગલાન શ્રીકૃષ્ણે કલળાખાભા१ ફતાવ્મા પ્રભાણે 
ડ્ળચાયથી ૂજા કયલી. આયાધકે લવ१ત १ચભીના દદલવે પ્રાત:કાભા१  ઊઠી સ્નાન આદદ ૂણા 
કયી ળુબભૂશુતાભા१ ફાજઠ અથલા ાટરા ઉય વપેદ આવન ાથયી  તેના ઉય ભાતાજીની ભૂતતા 
અથલા છફી ભૂકલી, ત્માયફાદ કુ१બભા१ અથલા ુસ્તકભા१ ભાતાજીનુ१ આહ્વાન કયલુ१. બજત્ર ઉય 

વયસ્લતી મ१ત્ર તૈમાય કયલ. તેની ડ્ળચાયથી ૂજાતલતધ કમાા ફાદ સ્પદટક ભતીની ભાાથી 
નીચેના કઈણ ભ१ત્રનુ१ અનુષ્ઠાન કયી ળકામ. 
 
ઓભ શ્રી હ્રીં સયસ્વત્મૈ સ્વાહા  
 
ઓભ વવદ્યાદેવી સયસ્વતી વયદે કાભરૂવણી 
વવદ્યાયંબ કયીશ્માભી વસવિય બવતુ ભે સદા 
 
ઓભ સયસ્વતી ભમા દ્રષ્ટવા વવણા ુસ્તક ધારયણી 
હંસ વાહનં સંમુક્તાં વવદ્યાદાનં કયી તંુ ભે 
 
જ્ઞાનાનન્દ ભમં દેવં વનભમર સ્પરિકા કૃવતભ 
આધાયં સવમ વવદ્યાનાં હમગ્રીવભુાસ્ભહે 
 
આ ઉયા१ત નીચેન ભ१ત્ર ફરતા१ તુરવી અને કેવય તનતશ્વત જથી વયસ્લતી ભ१ત્ર  ઉય અતબેક 
કયી તે જ તલદ્યાથીએ તીથાના१ રૂભા१ ધાયણ કયલુ१. ભ१ત્ર  
 
એક દંત ભહાફુવિ સવમ સોબાગ્મ દામક : 
 
સવમ વવદ્યા પ્રાવિ કય દેવા ગોયીુત્ર વવનામક: 
 
(૧૦૮ વખત ભંત્ર ફરવ) 
 
આ યીતે અનુષ્ઠાન ૂણા થમા ફાદ વયસ્લતી કલચના ાઠ તેભજ પ્રાથાના અને સ્તુતત કયલી.  
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 - શ્રી સરસ્વતી સ્તુવત : 
 

મા કન્દેન્દુ તુષાય હાય ધવરા મા શુબ વસ્ત્રાવૃતા 
મા વવણા વયદંડ ભંરડત કયા મા શ્વેત દ્માસના 

 
આ યીતે મોલન અને વ१મભ, આળા અને તવતદ્ધ, કલ્ના અને શકીકત, જીલન અને કલન, બતતત 

અને ળતતત, વજાન અને તલવજાન આ વલેન વભન્લમ વાધત, આણા જીલનભા१ વંદમા, વ१ગીત, 
સ્નેશ, પે્રભ અને તલદ્યા તથા તેતજસ્લતા પ્રગટાલત લવ१ત  આણા જીલનભા१ ખીરે અથલા ત આ 

લવ१ત ખીરલલા આણે શ१ભેળા१ પ્રમત્નળીર યશીએ ત્માયે જ લવ१તને આણે જાણી છે અને ભાણી 
છે. અસ્તુ... 

 
ધાતભાક સ્થ અને દેલભ१દદયભા१ લવ१ત १ચભીન ઉત્વલ ધાભધૂભથી ઉજલલાભા१ આલે છે.  ઋતુયાજ 
લવ१તઋતુનુ१ આગભન થતુ१ શલાથી ભશા વુદ ા१ચભના દદલવે આ વ્રત-ઉાવનાનુ१ આમજન 
કયલાભા१ આલે છે. આજ ેબગલાન તલષ્ુની ૂજા તથા અન્મ દેલભ१દદયભા१ ઇિદેલની ૂજા અફીર-

ગુરાર અને વુગ१ધી દ્રવ્મ લડે નીચે આેર શ્લકભ१ત્ર ફરીને કયલાભા१ આલે છે: 
  

ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं ऩद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघिर्ण ंशुभाङ्गम ्। 

ऱक्ष्मीकान्तं कमऱनयनं योगगगभर्धयाानगम्यं 
िन्दे विष्र्णुं भिभयहरं सिाऱोकैकनाथम ्॥ 

  

ૐ ળાન્તાકાય१  બુજગળમન१ દ્મનાબ१ વુયેળ१ 
તલશ્વાધાય१  ગગનવદૃળ१ ભેઘલણં ળુબાઙ્ગમ્ । 

રક્ષ્ભીકાન્ત१ કભરનમન१ મતગતબધ્માાનગમ્મ१ 
લન્દે તલષ્ુ१ બલબમશય१  વલારકૈકનાથમ્ ॥ 
  

લવ१ત १ચભીનુ१ વ્રત કયનાયને ઉયતત શ્લક આલડત ન શમ ત બ્રાહ્મણ  ઉચ્ચ સ્લયે આ શ્લક 
ફરે અને વ્રતીએ ફે શાથ જોડીને તેનુ१ શ્રલણ કયલુ१. ભ१ત્ર ૂણા થમા છી આયતી ઉતાયી પ્રવાદ 
ધયાલલ અને બગલાન તલષ્ુને કે ઇિદેલને લાય१લાય લ१દન કયલા. 
  

ત્માય છી બ્રાહ્મણનુ१ અચાન-ૂજન કયી તેભને દાન-દતક્ષણા આી પ્રવન્ન  કયલા યાતે્ર લવ१ત १ચભી 
વ્રત-ભદશભા વા१બલ અને બજન કીતાન કયલા१. 
  

લવ१ત १ચભીનુ१ વ્રત એ ભાત્ર વ્રત જ નદશ ય१તુ વ્રત-લા ણ છે. ભશા વુદ ા१ચભ એ ત તત-
ત્નીનુ१ ભશાલા કશેલામ. આ દદલવે કાભદેલ અને યતતનુ१ વુગ१તધત ુષ્ અને આ१ફાના ભયથી ૂજન 
કયલુ१. અન્મન્મ પે્રભની લૃતદ્ધ ભાટે બગલાનને પ્રાથાના કયલી. ય१ગફેય१ગી લસ્ત્ર દયધાન કયલા१ , ળણગાય 
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વજલા१ અને ય१ગફેય१ગી તચત્ર તથા ધજા-તાકાથી ઘયને ળણગાયલુ१. લવ१ત १ચભી એ  લવ१તત્વલન 
પ્રથભ દદલવ ગણામ છે. લવ१તઋતુ એટરે વૃતિની નલ ચેતના , મોલનકરગી કશેલામ. લવ१તના 
ગરા१ ગરા१ ભ१ડામ એટરે દેલ-ભ१દદયભા१ અને વભગ્ર ૃથ્લી ય નલુ१ ચેતન આલે છે. ભ१દદયભા१ 
બાતલક બતત અને વ્રતધાયીઓ લવ१તના લધાભણા१ કયી યભણે ચડે છે. લવ१તદેલને વત્કાયલા, લવ१ત 

१ચભીનુ१ વ્રત કયલા વભગ્ર વૃતિભા१ ખૂફ ઉત્વાશ અને ઉત્વલ પ્રલતે છે. 
  

લૃક્ષ-લનસ્તતભા१ નલુ१ ચેતન ઊબયામ છે, ડાી ડાીએ નલુ१ જીલન યેડામ છે. રીરા ણો પૂટે છે, 

આમ્રલૃક્ષન ઉત્વાશ વભાત નથી. લૃક્ષભા१ ણ જીલ છે. તલતલધ ુષ્ની વુગ१ધથી લાતાલયણ 
છરકામ છે. લવ१તઋતુના કાભણ ણ અજફ શમ છે. રૂ, યવ, ય१ગ, વુગ१ધ, १ચભસ્લય લગેયેની 
લવ१ત १ચભીના દદલવે ય१ગત જાભે છે. ઉત્વલ-વભૈમાનુ१ આમજન કયલાભા१ આલે છે. ઋતુયાજ 

લવ१તન તલજમ થામ છે. બરબરા ભુતનલમોને કે ભુતનલયને લવ१તે ીગાલી ના१ખ્મા१ છે. 
  

દશભારમભા१ ત કયતા ળ१કય બગલાનન તબ१ગ કયલા કાભદેલને લવ१ત ઋતુની જ  ભદદ રેલી ડી 
શતી. બગલાન ળ१કયે ત્રીજુ १ નેત્ર ખરી કાભદેલને બસ્ભ કયી નાખ્મ શત! ા१ડુયાજા કુ१તા અને ભાદ્વી 
વાથે લાનપ્રસ્થાશ્રભ વ્મતીત કયે છે ત્માયે કુ१તાજી ક१ઈ કાયણવય ફશાય ગમા શમ છે. ભાદ્વીએ ઝીણા१ 

લલ્કર લસ્ત્ર ધાયણ કમાા શમ છે. લવ१ત ઋતુનુ१ આગભન થમુ१ શમ અને કાભદેલન નદશ ણ 
લવ१તન તલજમ થામ છે. ા१ડુયાજા અને ભાદ્વીનુ१ નૈતતક સ્ખરન થામ છે અને ઋતના ળાને  રીધે 
ભૃત્મુને બેટે છે. 
  

લવ१ત १ચભીના યજ વ્રતધાયીએ બગલાન તલષ્ુની પે્રભૂલાક ૂજા કયી , વુ१દય લસ્ત્ર દયધાન કયી, 
બગલાનને નૈલેદ્ય ધયાલી, સ્ત્રી અને ુરુએ તતૃઓને વ१તૃપ્ત કયી બ્રાહ્મણને દાન-દતક્ષણા આી 

યાજી કયલા. લવ१ત १ચભીના વ્રત-તલતધનુ१ અનેરુ१ , અનખુ१ અને અરોતકક ભાશાત્મ્મ છે. 
 


